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PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 6 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od  6  do 12 marca 2018 r.   

(numeracja pytań – kontynuacja części 5)  
 

Pytanie nr 8.  

W nawiązaniu do zmiany terminu ogłoszenia uczestników chciałbym upewnić się czy wizja 
lokalna zostaje zaplanowana zgodnie z Regulaminem (tj. 20 i 27 marca)?  Rozumiem, że 
uczestnicy zostaną przypisani do konkretnej daty. Kiedy można się spodziewać informacji? 
 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Konkursu w Komunikacie nr 1 z dnia 16 
lutego br., w związku z przesunięciem terminu składania wniosków, zmianie uległy tylko 
następujące terminy: 
- Składanie pytań w sprawach formalnych – do 22 lutego 2018 r. 
- Odpowiedzi  na  pytania w sprawach formalnych – do 26 lutego 2018 r. 
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 
- Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu – 15 marca 2018 r. 
 

Pozostałe terminy w  Konkursie nie ulegają zmianie. 
 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, Organizator Konkursu (wraz z Zamawiającym) 
przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej terenu/obiektu  istniejącego. Uczestnicy          
Konkursu będą mieli do wyboru dwa terminy wskazane w terminarzu konkursu,                     
tj. 20 i 27 marca 2018 r.  Zbiórka w tych dniach o godzinie 12:00 przed wejściem do WCO od 
strony ul. Strzeleckiej.  
W związku z powyższym, Organizator Konkursu nie przewiduje przypisania Uczestnika do 
konkretnej daty, a także przekazywania jakichkolwiek dodatkowych informacji w tej sprawie.  
 
Pytanie nr 9.  

Do kiedy będzie trzeba ewentualnie uzupełnić wnioski? Czy spodziewane są wcześniejsze 
informacje dotyczące ewentualnych braków w dokumentacji? 
 

ODPOWIEDŹ 

Uczestnicy Konkursu, którzy powinni uzupełnić złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w 
Konkursie otrzymali już stosowną korespondencję w tej sprawie. Jeśli ktoś nie otrzymał takiej 
korespondencji, tzn. że jego wniosek nie wymagał uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień. 
Zgodnie z terminarzem Konkursu, ogłoszenie o  zakwalifikowaniu Uczestników do dalszego 
udziału w Konkursie nastąpi dnia 15 marca 2018 r. , poprzez opublikowanie listy uczestników 
zakwalifikowanych do Konkursu na stronie internetowej  Konkursu:   
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan  
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